
Ferwoude wijdde z’n nieuwe 

School met de Bijbel in 

istermorgen vroeg kwamen van alle kanten 

ten uit het mistige polderland dat zich 

uitstrekt rondom Ferwoude mensen opdoemen 

doemen die zich naar de kerk in het dorp 

begaven Voor het kerkgebouw stopte de ene 

auto na de andere en allerlei autoriteiten 
stapten 

ten de kerk binnen Ook de dorpelingen zelf 

gingen in Zondagse kleren gestoken naar de 

kerk ’s Morgens om negen uur En de 

schoolkinderen hadden vrij Zo wist iedereen 

het gistermorgen in Ferwoude de nieuwe 

school wordt ingewijd Zo hing een feestelijke 

lijke sfeer in het dorpje op deze mistige 
Jierfstmorgen 

morgen 

De Age school in Ferwoude is een 

School met de Bijbel een school van 

de Ned Herv gemeente .aldaar Daarom 

om vond de inwijding van de school 

plaats in de Ned Herv kerk van 

Ferwoude 
Na een kort openingswoord van ds 

P van Ooyen Ned Herv predikant 
van Ferwoude � Gaast heette de voorzitter 

zitter van het schoolbestuur de heer 

D Terpstra de aanwezigen welkom 
De administrerend kerkvoogd van 

de Ned Herv kerkvoogdij te Ferwoude 

woude de heer S de Tuitte vertelde 

daarna hoe men tot de bouw van de 

nieuwe school gekomen was Een drie 

en een half jaar geleden kwam het bericht 

richt dat de oude school afgekeurd 
was Er gingen lijsten voor handtekeningen 

tekeningen bij de ouders langs er 

gingen aanvragen de deur uit naar het 

gemeentebestuur en naar het verre Den 

Haag En tenslotte kon men met de 

nieuwbouw beginnen De heer De Witte 

dankte allen die mee hebben geholpen 
aan de nieuwe school voor Ferwoude 
architect L Reinalda die de school 

ontworpen heeft de gemeente-architect 
van V de heer M Zijlstra 

meester S Brouwer die tot voor kort 

hoofd van de oude school was en de 

Ned Herv vrouwenvereniging van 

Ferwoude die een vlag had gegeven 
voor de nieuwe school 

Ds P van Ooyen sprak namens de 

kerkeraad van de Ned Herv gemeente 

meente Burgeireester R Reitsma van 
Wonseradeel zei dat het gemeentebestuur 

bestuur niet geschrokken was toen er 

een aanvraag uit Ferwoude kwam voor 
een nieuwe school De oude school die 

tachtig jaar oud was had de naam 
ØØn van de slechtste uit de hele omtrek 
te zyn Na de burgemeester hebben 
nog verscheidene sprekers het woord 
gevoerd o de inspecteur bij het 

Lager � 

Onderwijs de heer R J 

Sipkens de inspecteur bij het 
Chr Volksonderwijs burgemeester D 
Humalda van H en het hoofd van 
de Chr school te Gaast de heer Van 
der Veen die aan de autoriteiten de 

tip gaf dat zijn school het volgend jaar 
ook in haar tachtigste kwam 	 

Na de bijeenkomst in de kerk begaven 

gaven de genodigden zich naar het 
nieuwe schoolgebouw De voorzitter 

De nieuwe Chr School te Ferwoude 
waarin de jeugd de oude school spoedig 

vergeten zal zijn 

van het schoolbestuur de heer D 

Terpstra draaide een sleutel om en de 

school was geopend Na de opening zijn’ 
de genodigden en de ouders nog 

enige tijd bijeen geweest in het lokaal 

Gistermiddag zijn de kinderen getracteerd 

teerd en kon iedereen die dat wilde 
de school bezichtigen 

Ferwoude heeft reden om een beetje 
�greatsk op z’n nieuwe school te zijn 

De oude school is een zwart en somber 

ber geval dat ergens in een hoekje 

achter het lokaal staat weggedrukt 
Tachtig jaar lang hebben in dit tweelokalige 

lokalige gebouwtje de kinderen van 
Ferwoude onderwijs �genoten 

Nu prijkt aan de rand van het dorp 
een juweeltje van een nieuwe school 
Heldere kleuren ruimte licht en een 

prachtig uitzicht door de grote ramen 
Het nieuwe meubilair is het lange 
wachten ook wel waard De oude 
schoolbanken zyn afgeschaft en de 

kinderen zitten nu ieder apart achter 
een eigen lessenaartje 

Meester A Tanja het hoofd van de 

school heeft het in dit jaar 1953 heel 
wat beter dan zijn collega uit 1683 
Claas Jarings die behalve boer en 

dorpsrechter ’s winters ook nog schoolmeester 

meester was Claas Jarings zou zeker 
niet erg verbaasd zijn geweest over het 

comfort van de oude school Maar over 
de nieuwe school zou hij opgetogen 
geweest zyn Evenals iedere 
Ferwoudster 

Motorrijder reed voetganger aan 

bij Wirdum 
Op de Wargasterweg bU Wirdum heeft 

de motorrijder H Hartmans gisteravond 
omstreeks zeven uur de heer R Jansma 
die met z’n vrouw op de weg wandelde 
van achteren aangereden Beiden de 
heer Jansma en de heer Hartmans 
moesten met een hersenschudding en 
snijwonden aan het gezicht naar huis 
worden overgebracht De vrouw mankeerde 

keerde wonder boven wonder niets De 
politie heeft de zaak in onderzoek 

Rijwieldiefstal in Beneden-Knijpe 

Bü de politie te Heerenveen is aangifte 

gifte gedaan van diefstal van een nieuw 
damesrüwiel Tot nog toe is de dader 

nog niet gepakt De heer De Vries uit 

Boven-Knijpe was met zijn echtgenote 
uit �joun-praten geweest bij kennissen 
in Beneden-Knijpe en toen de terugreis 
zou worden aanvaard bleek het damesrijwiel 

rijwiel te zijn verdwenen 

Op het nippertje gered 

In een onbewaakt ogenblik is Maandagmiddag 

dagmiddag het bijna vier jaar oude 
zoontje Folkert Durk van de heer Hofman 

man directeur van de Coöp Zuivelfabriek 

fabriek te GarUp vermoedelyk spelenderwijs 

derwijs in de Schipvaart bij de fabriek 
geraakt De heer G Kuperus zag 05 

een 
gegeven moment het kind midden in de 

vaart drijven Hij schoot met nog enkele 
arbeiders van de fabriek toe en wist het 
kind dat reeds veel water had binnengekregen 

gekregen van de verdrinkingsdood te 
redden 

Zestig jaar getrouwd 
Vandaag is het zestig jaar geleden dat 

Gjalt Gjaltema en Trijntje Kempenaar te 

TwUzelerheide in het huwelijk zijn verbonden 

bonden Ziekte van een inwonende dochter 

ter verhindert het houden van een feest 
maar het zal het echtpaar dat nog goed 
gezond is stellig niet aan gelukwensen 
ontbreken 


